
 

  

 

 

SERVICEBREV 
Hasseris Grundejerforening 
Dato: 10.05.2014 

Nr.: 2 - 2014

 

Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 12345 

Din I-kode (indgangskode) er: 123-4 (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til arrangementer). 

 

Hasseris Grundejerforening 

tilbyder igen i år i samarbejde med Aalborg Anlægsgartneri ApS en rabataftale 

gældende for foreningens medlemmer omfattende klipning af medlemmernes 

hække. 

Servicebrevet er sendt til alle medlemmer - med eller uden hæk 

 

Tilbud om klipning af hækken 

 

Hasseris Grundejerforening har igen for 2014 indgået en rabataftale med Aalborg 

Anlægsgartneri ApS om klipning af medlemmernes hække. Prisniveauet er for klipning af 

hække på mere end 20 m i længden stort set halveret i forhold til 2013! 

Tilbuddet gør det også muligt at vælge flere forskellige løsninger og omfanget af den 

service, der ønskes af det enkelte medlem. 

Vælges der en "all inklusive løsning" bliver hækken klippet og det afklippede rives 

sammen og køres bort af Aalborg Anlægsgartneri ApS. 

Der kan også vælges en løsning, hvor man selv river sammen og selv sørger for 

bortkørsel af det nedklippede. 

Du kan også bestille opstilling og afhentning/tømning af en container. Containeren 

afhentes igen efter aftale med Aalborg Anlægsgartneri ApS. Kunne måske arrangeres 

mellem flere beboere på din vej eller mellem grundejere med fælles hæk o.l.? 

 

Hvad koster det? 

 

Klipning af hæk: 

Klipning af 1 side af hækken samt en ½ top - længde 0 - 20 meter: 

Hækkens højde:                                    

100 - 140 cm - pris pr. løbende meter : kr. 30,75 

140 - 180 cm - pris pr. løbende meter : kr. 46,88 

180 - 250 cm - pris pr. løbende meter : kr. 70,25 

ovennævnte priser er inklusive moms. 

 

Klipning af 1 side af hækken samt en ½ top - længde 20 - 90 meter: 

Hækkens højde:                                    

100 - 140 cm - pris pr. løbende meter : kr. 16,38 

140 - 180 cm - pris pr. løbende meter : kr. 23,13 

180 - 250 cm - pris pr. løbende meter : kr. 35,13 

ovennævnte priser er inklusive moms. 
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Du kan få adgang til to forskellige regneark for priser 0 - 20 m og 20 - 90 m længde 

ved at foretage et KLIK HER. Du skal kun udfylde feltet eller felterne antal løbende 

meter hæk for de respektive højdeintervaller på den hæk du ønsker klippet I DE(T) GULE 

FELT(ER). Ønsker du at få det nedklippede revet sammen og kørt bort anfører du blot 

antal løbende meter i alt I DET GULE FELT. 

 

Opsamling og bortkørsel: 

Opsamling og bortkørsel af den nedklippede hæk - pris pr. løbende meter : kr. 12,50 

inklusive moms. 

 

Container: 

Levering og tømning af 12 m3 container (haveaffald, jord, sand og beton) - pris : 

kr. 1.625 inklusive moms. 

 

Ring for bestilling på telefon: 20 62 63 13 til Frank Andersen, Aalborg 

Anlægsgartneri ApS og oplys samtidigt dit medlemsnummer (det står øverst i 

dette Servicebrev). Læs mere på hjemmesiden: www.aalborganlaegsgartneri.dk 

 

HUSK - tilbuddet gælder kun for medlemmer af Hasseris Grundejerforening. 

Hasseris Grundejerforening er ikke økonomisk involveret i denne aktivitet på nogen 

måde, men er udelukkende formidler af et tilbud til medlemmerne. 

Al kontakt og indgåelse af aftale om klipning af hæk skal derfor ske direkte med Aalborg 

Anlægsgartneri ApS. SIDSTE FRIST for tilmelding er fredag, den 6. juni 2014. 

 

Der kan opnåes fradrag for lønudgifterne i henhold til de netop vedtagne regler 

i Håndværker- & Servicefradragsordningen - og max. kr. 15.000 pr. person. 

Almindeligt havearbejde og herunder også klipning af hæk er omfattet af 

ordningen. Værdien af skattefradraget udgør ca. en trediedel af den betalte 

arbejdsløn. 

 

Hasseris Grundejerforening har etableret mulighed for at du kan downloade et regneark 

via foreningens hjemmeside, hvor du kan beregne netop, hvad det vil koste for dig at 

benytte de forskellige tilbud. Inden du downloader regnearket, skal du dog lige have tjek 

på følgende forhold: 

 

1. Hvor høj er din hæk og evt. er der flere forskellige højder? 

2. Hvor mange meter hæk skal der klippes og evt. opdelt på forskellige højder? 

3. Ønsker du også at benytte dig af ordningen, hvor det nedklippede hæk bliver revet 
sammen og kørt bort? 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for 

Hasseris Grundejerforening 

 

 

Har du bemærket, at øverst på dette Servicebrev fremgår dit 

medlemsnummer samt din I-kode (indgangskode).  

Disse kan du som medlem anvende på foreningens hjemmeside ved bl.a. ret-

selv-service, tilmelding til arrangementer mv. Læs mere om dette ved at 

foretage et KLIK HER 

Gem dit:  

MEDLEMSNUMMER 

samt din: 

I-KODE 

 

Dette Servicebrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til medlemmer, der har oplyst deres e-mail 
adresse til foreningen. Udsendelsen sker ad-hoc og er derfor ikke med faste intervaller. Der kan IKKE 

svares på denne mail, og alle e-mail til Hasseris Grundejerforening bedes venligst sendt til: 

post@hasseris.dk 

Hasseris Grundejerforening 
Vestermarksvej 3 

9000 Aalborg 
www.hasseris.dk 
post@hasseris.dk 
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Denne email er sendt til thorup@hasseris.dk, click her for afmelding: post@hasseris.dk 
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